
Verslag vergadering RVB 25/06/2019:  
 
 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 

 
2. Secretariaat 
 

Meeting Paardenpunt Vlaanderen 
 
1. Dekcertificaten : sommigen wensten een aantal wijzigingen, maar alles blijft zoals 

het is, alleen zal er een digitaal certificaat komen. 
 
Nieuwe cursus Jury – start 12.00 – prijs 300,00 euro – Zaterdagnamiddag te 
Wommelgem – 5/10 om te slagen theorie – 6/10 in praktijk 
 
Promotie Paardenpunt Vlaanderen : Agriflanders – Horse Expo – nog aanvullen 
  
Er zou een geschillencommissie gestart worden – nog aanvullen 
 
Uitnodiging voor afscheid Ann De Praeter : 25/08 BBQ. – 50 euro per persoon : Baps 
heeft reeds voor 1 persoon betaald.   
 
CWBC : meeting : 2 punten :  
 

- Naam van de websitedesigner SBS : Webdigitales Ciney 
- EQOOS : project tussen Wallonië, het noorden van Frankrijk en Vlaanderen 

voor paarden projecten. : Paardenpunt Vlaanderen heeft hierover nog niets 
verteld – Baps zal dit zelf uitzoeken. 

 
2.  Facturen Sigrid Volders – 3 zaken  

- Khidar : vroegere eigenaar faillissement zaak – volop frozen semen 
beschikbaar – er worden breeding certificaten opgevraagd maar niet door de 
huidige eigenaar van de hengst. Baps kan hieraan geen gevolg verlenen. 

- Mertens – Al Hawajer : 2 procedures gaande – 1 zaak is lopende inzake de 
registratie van paarden, de andere is voor januari 2020. 

- Eigendom Farid – Partnership – eigenaars tegen elkaar in conflict – De 
registratie van de veulens werd hervat na een onderbreking van enkele 
weken. 

 
Vragen over volmachten :  
 
M.b.t. de volmachten zijn er wat problemen en vooral wat betreft de 
handtekeningbevoegdheid bij fokkers zonder bedrijf, dus paarden ingeschreven op 
een fysiek persoon, met stalnaam.   
Bij stalnamen zou er een beperking moeten komen van maximaal 2 fysieke 
personen. 
 
 



3. Penningmeester  
 
Sponsoring European Amateur Cup : akkoord voor betaling van 2,000 Euro 
 
Betalingen : geen opmerkingen  
 
 
4. Show  
 
Belgium Nationals : 2 Sponsors zijn bevestigd. 
 
Bosnië : contract getekend voor de registratie van de paarden. 
Voorstel om de voorzitter en zijn echtgenote uit te nodigen op het Belgisch 
Kampioenschap als VIP / Hotel – akkoord door voltallige bestuur. 
 
 
5. Endurance 
 
Concours des Eleveurs : FRBSE heeft als suggestie Waregem opgegeven als 
locatie. 
 
 
6. Hengstenkeuring 
 
De uitnodiging staat online – met vermelding dat de deelnemers aan de 
hengstenkeuring niet kunnen deelnemen aan de show. 
 
 
7. Diversen 
 
Baps Website : ten minste twee offertes worden opgemaakt voor de nieuwe website 
en vergeleken.  Vooreerst zal er een script gemaakt worden van wat de wensen zijn 
en vervolgens vergeleken met elkaar. (vgl. website sbsnet.be). 
 
Brandpreventieplan : de mail van de eigenaar wordt overlopen doch geen 
openstaande punten voor ons. 
 
 
 
Kay Hennekens sluit de vergadering om 21u20. 
 
 

 

 


